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APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
ENERGIA  ELÉTRICA.  DÉBITO  QUITADO.
RESTABELECIMENTO  DO  SERVIÇO.
DEMORA  INJUSTIFICADA.
DESCUMPRIMENTO  DA  RESOLUÇÃO  Nº
414/2010  DA  ANEEL.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO APELO.

- No caso específico dos autos, analisando o conjunto
probatório, vê-se que os documentos necessários car-
reados eram suficientes para a solução da lide,  não
havendo necessidade de produção de outras provas.

-  Embora  seja  possível  a  suspensão  do  serviço  de
fornecimento de energia em caso de inadimplemento
pelo  usuário,  uma  vez  regularizada  a  situação  de
inadimplência,  a  distribuidora  deve  restabelecer  o
serviço dentro dos prazos estabelecidos na legislação
de  regência,  sob  pena  de  a  desídia  no  religamento
implicar em danos morais.

-  Demonstrado  que  não  houve  a  religação  do
fornecimento de energia, dentro do prazo estipulado
na Resolução nº  nº  414/2010 da ANEEL,  os danos
morais restam configurados.

-  A  quantificação  do  dano  moral  deve  atender  a
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critérios como a extensão do dano, a condição de seu
causador,  bem como a  da  vítima,  atentando para o
aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir
de  advertência  para  que  potenciais  causadores  do
mesmo mal se abstenham de praticar tais atos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em  rejeitar  a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, unânime. 

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcelo de Oliveira
Nóbrega desafiando sentença prolatada  pelo  Juízo da 1ª  Vara  Regional  de
Mangabeira nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada
em face da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.

Na peça de ingresso (fls. 02/10), o autor afirmou que, devido a
dificuldades financeiras, atrasou o pagamento de algumas faturas de energia
elétrica,  tendo sido surpreendido, no dia 02/12/2014, com a interrupção do
fornecimento de energia em sua residência.

Asseverou  que,  no  mesmo  dia,  negociou  o  débito  com  a
concessionária, porém o restabelecimento do serviço ocorreu somente no dia
04/12/2014  às  19:00  horas,  descumprindo,  assim,  o  prazo  de  24  (vinte  e
quatro)  horas  previsto  pela  Resolução  Normativa  nº  414/2010  da  Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Ao final, requereu indenização por
danos morais. 

A parte promovida apresentou peça contestatória (fls.  26/39),
alegando  que  o  corte  na  unidade  consumidora  ocorreu  em  razão  da
inadimplência  de  diversas  faturas,  que  somente  foram  negociadas  após  a
suspensão da energia. Aduziu que o consumidor foi previamente notificado
acerca do ato, tendo restabelecido o fornecimento um dia após a comunicação
do pagamento. 

Réplica Impugnatória (fls. 62/63).

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls. 16/17v.), cuja
ementa  restou assim redigida:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alegada  demora  no  restabelecimento  de
fornecimento  de  energia  elétrica.  Ausência  de
elementos comprobatórios do direito da parte autora.
Eventual  interrupção  do  fornecimento  do  serviço.
Ausência de lesões aos atributos personalíssimos da
parte  autora.  Dano  moral  não  configurado.
Improcedência do pedido.
Os  serviços  prestados  pelas  concessionárias  de
energia  elétrica  estão  abrangidos  pelo  Código  de
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Defesa  do  Consumidor,  consoante  disposição  do
artigo  3º,  §2º.  Tal  espécie  de  responsabilidade,
todavia, embora dispense a demonstração de culpa
para sua configuração, impõe a presença de ação ou
omissão ilícita  que  mantenha  nexo  de  causalidade
com o dano afirmado pela parte.
Impossibilidade de aferir se o lapso de tempo para o
restabelecimento  da  energia  excedeu  aos  limites
estabelecidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 
Ainda que superado o prazo previsto na resolução, o
período que o autor permaneceu sem energia elétrica
não foi tão elevado ao ponto de permitir a presunção
de  ocorrência  de  danos  morais,  não  passando  a
situação de  mero  transtorno  cotidiano,  incapaz  de
ferir seus atributos da personalidade.” 

Inconformado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 81/89),
arguindo,  preliminarmente,  cerceamento  de  defesa.  No  mérito,  alegou  que
comprovou o pagamento do débito e solicitou o restabelecimento do serviço
de energia elétrica no dia 02/12/2014. Pugnou pelo provimento do recurso,
para  que  a  demanda  seja  julgada  procedente,  com a  condenação  da  parte
demandada ao pagamento de indenização por danos morais. 

Contrarrazões ofertadas (fls. 95/106).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do recurso sem manifestação meritória (fls. 112).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos  meios  de  impugnação  de  decisão  judicial,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, preenchidos
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apelatório, passando à
sua análise.

- Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Alega o apelante a nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, ao fundamento de que não lhe foi permitido a produção de provas para
comprovar suas alegações.

De proêmio, esclarece-se que o julgamento conforme o estado
do  processo  é  faculdade  do  magistrado  de  primeira  instância,  que  age  de
acordo com seu prudente arbítrio, mormente sendo evidentemente suficientes
os documentos juntados aos autos para a formação da sua convicção.

Sobre  o  tema,  precisas  são  as  lições  de  Cássio  Scarpinella
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Bueno,  em  sua  obra  Curso  Sistematizado  de  Direito  Processual  Civil,  3º
edição de 2010, que:

“Para a compreensão do 'julgamento antecipado da
lide', é importante ter presente que é o juiz – e só ele
– o destinatário da prova. É o magistrado que tem
que  se  convencer  da  veracidade  das  alegações
trazidas ao seu conhecimento pelo autor, pelo réu  e
por  eventuais  terceiros.  É  ele  que,  desenvolvendo
cognição estará pronto, ou não, para o julgamento,
isto é, para acolher ou deixar de acolher o pedido do
autor (ou, se for o caso, do réu) e prestar a tutela
jurisdicional respectiva.” (pag. 247).

Conclui, então, que:

“Nesta  perspectiva,  o  'julgamento  antecipado  da
lide'  justifica-se  quando o  juiz  está  convencido  de
que  não  há  mais  necessidade  de  qualquer  outra
prova para a formação de sua cognição sobre quem,
autor  ou  réu,  será  tutelado  pela  atuação
jurisdicional.” (pag. 247).

Nesses  termos,  encontrando-se  o  juiz  singular  pronto  para
proferir o julgamento, diante da liberdade que lhe é conferida pela lei  para
apreciar as provas dos autos e formar seu convencimento, poderá ele indeferir
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias, e assim, antecipar o
deslinde da causa.

A corroborar com o exposto, confiram-se os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça:      

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL-CONTRATO  DE  MÚTUO
HABITACIONA- AÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO FCVS -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ-DANOS PROGRESSIVOS
-  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  07  DO  STJ  –
PRECEDENTES.  INCONFORMISMO  DA
SEGURADORA.
1.  A  revisão  dos  elementos  que  conduziram  a
instância  ordinária  a  concluir  pela  ocorrência  de
litigância  de  má-fé  demanda  o  revolvimento  do
conjunto fático-probatório dos  autos.  Aplicação da
Súmula 07 do STJ.
2. Não tendo sido demonstrada documentalmente a
vinculação de que a apólice de seguro pertencia ao
ramo  público,  seria  necessário,  na  hipótese,  o
revolvimento  do  conjunto  fático  probatório  para
afastar os argumentos expostos pela Corte Estadual,
razão pela qual, incide, no caso, o óbice contido no
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enunciado da Súmula 07 do STJ.
3.  O  julgamento  antecipado  da  lide  (artigo  330,
inciso  I,  parte  final,  do  CPC)  não  configura
cerceamento  de  defesa,  quando  constatada  a
existência  de  provas  suficientes  para  o
convencimento do magistrado.
4.  O  acórdão  recorrido,  em  sintonia  com  o
entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,
reconheceu que os danos físicos a darem gênese ao
pedido  de  pagamento  de  indenização  securitária
surgiram progressivamente, não se podendo extrair
data certa para a deflagração da contagem do prazo
prescricional.
5.  Em relação à extensão da cobertura securitária
prevista no contrato de adesão, somente o exame das
cláusulas  contratuais,  em  confronto  às  provas
periciais produzidas nos autos, poderia revelar se o
sinistro indenizável corresponde ou não a um risco
coberto  pela  apólice,  o  que  encontra  óbice
intransponível nos enunciados contidos nas Súmulas
05 e 07 do STJ.
6.  Agravo regimental desprovido.”  (AgRg no REsp
1079494/SC,  Rel.  Ministro  MARCO  BUZZI,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  10/11/2015,  DJe
17/11/2015) – (grifo nosso).

E,

“AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  CONTRA  A  INADMISSÃO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA  NÃO  CONFIGURADO.  NECESSIDADE
DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 130 DO CPC.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
FACULDADE DO JUIZ.  REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1.  Compete ao magistrado zelar pela necessidade e
utilidade  da  produção  das  provas  requeridas,  nos
termos do art. 130 do Código de Processo Civil, de
sorte  que  inexiste  nulidade  quando  o  julgamento
antecipado  da  lide  decorre,  justamente,  do
entendimento  do  Juízo  a  quo  de  que  o  feito
encontrava-se devidamente instruído.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg
no Ag 1366988/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  27/10/2015,  DJe
25/11/2015) – (grifo nosso).

Na hipótese vertente, a magistrada sentenciante – deparando-se
com  uma  Ação  de  Indenização,  devidamente  instruída  com  diversos
documentos – formou seu convencimento sobre a devida e completa instrução
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processual, prolatando sentença após a manifestação das partes.

Assim, não há que se falar, no caso concreto, em cerceamento
ao devido processo legal, porquanto, após a devida argumentação das partes e
juntada das respectivas provas documentais, a juíza entendeu que o processo
se encontrava devidamente instruído e apto à formação do seu convencimento
sobre a demanda em tela, como, de fato, se constata no caderno processual.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, pelo
que REJEITO a preliminar. 

- Do Mérito

Ab initio, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes possui inquestionável caráter consumerista, razão pela qual admite-se a
inversão do ônus da prova, desde que haja verossimilhança nas alegações do
consumidor  e  de  que  este  esteja  em posição  de  hipossuficiência  diante  da
relação jurídica estabelecida, como ocorre no caso em disceptação.

Na presente hipótese,  observa-se que a  questão controvertida
consiste em saber se é devido ou não ao autor indenização por danos morais
em virtude de suposta demora no restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica,  após  o  pagamento  do  valor  negociado,  relativo  às  faturas
inadimplidas.

Pois bem.

Em se  tratando de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Tratando-se,  ademais,  de  relação  de  consumo,  aplica-se  a
responsabilidade civil  objetiva,  configurada sempre que demonstrados estes
elementos, independentemente, pois,  da existência de culpa do agente, a teor
do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:
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“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

Conforme  relatado,  aduziu  o  apelante  que  a empresa
concessionária de energia elétrica interrompeu o fornecimento dos serviços em
sua residência no dia 02/12/2014 às 11:29 horas. Afirmou que, no mesmo dia,
negociou o débito com a concessionária, porém o restabelecimento da energia
ocorreu  somente  no  dia  04/12/2014  às  19:00  horas,  de  sorte  que  aludida
demora lhe teria causado danos morais. 

É  cediço  que  o  fornecimento  de  energia  elétrica  constitui
serviço essencial à população e por tal razão, sua prestação deve se dar de
forma  adequada,  segura  e  eficaz.  É  o  que  determina  o  artigo  6º  da  Lei
8.987/95, que trata das concessões e permissões de serviço público:

"Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários,  conforme estabelecido nesta Lei,  nas
normas pertinentes e nos respectivos contratos.

§ 1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia, na sua prestação
e modicidade das tarifas." "(grifei).

Noutra  banda,  a  despeito  da  relevância  do  serviço  de
fornecimento de energia elétrica, a jurisprudência nacional se revela uníssona
quanto à possibilidade da suspensão do serviço em caso de inadimplemento
pelo  usuário,  desde  que  se  observe  a  necessária  comunicação  prévia  ao
consumidor a ser atingido pelo ato.

Contudo, uma vez regularizada a situação de inadimplência, a
distribuidora deve restabelecer o fornecimento do serviço dentro dos prazos
estabelecidos na legislação de regência.

Nesse  horizonte,  trago  à  baila  o  disposto  no  art.  176  da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

“Art.  176.  A  distribuidora  deve  restabelecer  o
fornecimento  nos  seguintes  prazos,  contados
ininterruptamente:
I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal
de  unidade  consumidora  localizada  em  área
urbana;
II  -  48  (quarenta  e  oito)  horas,  para  religação
normal de unidade consumidora localizada em área
rural;
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(…)
§2º  A  contagem  do  prazo  para  a  efetivação  da
religação deve ser:

I – para religação normal:
a)  a  partir  da  comunicação  de  pagamento  pelo
consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar
a quitação dos débitos no momento da religação; ou
b)  a  partir  da  baixa  do  débito  no  sistema  da
distribuidora.” (grifei)

Afere-se  dos  dispositivos  acima  que  o  objetivo  da  norma  é
imprimir  uma  real  celeridade  no  procedimento  de  religação  de  energia,
estabelecendo curtos prazos para colocar à disposição do interessado a energia
elétrica.

In  casu,  em  que  pese  a  incontroversa  inadimplência  do
promovente,  este  comprovou  que  houve  a  negociação  das  faturas
inadimplidas, bem como que efetuou o pagamento da parcela negociada no dia
02/12/2014 (fls. 14/16). 

Muito embora afirme a apelada, em sua peça contestatória e nas
contrarrazões,  que  o  promovente  somente  solicitou  a  religação  no  dia
03/12/2014 e tenha sido efetuada no dia 04/12/2014, tal assertiva não encontra
respaldo  probatório.  Isso  porque  a  ordem  de  serviço  acostada  aos  autos,
preenchida  unilateralmente  pela  apelada,  revela-se  insuficiente  para
desconstituir os documentos apresentados pelo autor (senha de atendimento
comprovante pagamento e Termo de Confissão de Dívida), todos referentes ao
dia 02/12/2014. 

Assim,  inexiste  nos  autos  provas  de  ter  a  ré  procedido  em
conformidade com a resolução, agindo com perspicácia e agilidade exigida a
fim  de  religar  o  mais  cedo  possível  o  seu  serviço,  diga-se,  essencial  à
dignidade humana.

Dessarte, as provas carreadas aos autos demonstram, de forma
satisfatória,  o  descumprimento  do  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas
estabelecido  através  da  Resolução  supramencionada,  ensejando  danos
inevitáveis ao consumidor adimplente.

Tal entendimento é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça
em situações análogas, consoante asseguram os arestos adiante sumariados: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de  Indeniza-
ção por Danos Morais. Relação de Consumo. Con-
cessionária de serviço público. Demora na religação
de  energia  elétrica.  Responsabilidade  Objetiva.
Dano moral comprovado. Condenação. Minoração.
Impossibilidade. Fixação dentro dos parâmetros da
razoabilidade e  da  proporcionalidade.  Manutenção
da sentença. Desprovimento do apelo. 
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- Mostra-se ilegal, injusto e irrazoável deixar o con-
sumidor sem o fornecimento de energia elétrica, ten-
do em vista que este é um bem essencial à popula-
ção, constituindo-se serviço público indispensável e
subordinado  ao  princípio  da  continuidade  de  sua
prestação, ainda mais, quando competia à concessio-
nária providenciar a religação após receber o paga-
mento  do material  necessário  para  a  execução do
serviço. - A indenização por danos morais não pode
ser fixada em patamar ínfimo, de modo a não exercer
o seu caráter pedagógico. 0 quantum indenizatório
foi determinado em compasso com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não jus-
tifica a sua redução.”
(TJPB, Acórdão do processo nº 01720090013909001,
Órgão: 1ª CAMARA CIVEL, Relator DES. JOSÉ DI
LORENZO SERPA, j. Em 18/09/2012).

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO
DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO.  DEMORA  NA  RELIGAÇÃO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  DANO  MORAL  COMPROVADO.
CONDENAÇÃO.  MINORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO  DENTRO  DOS
PARÂMETROS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
Mostra-se  ilegal,  injusto  e  irrazoável  o  deixar  o
consumidor sem o fornecimento de energia elétrica,
tendo  em  vista  que  este  é  um  bem  essencial  à
população,  constituindo-se  serviço  público
indispensável  e  subordinado  ao  princípio  da
continuidade de sua prestação, ainda mais, quando
competia à concessionária providenciar a religação
após  receber  o  pagamento  do  material  necessário
para a execução do serviço. a indenização por danos
morais não pode ser fixada em patamar ínfimo, de
modo a  não  exercer  o  seu  caráter  pedagógico.  O
quantum indenizatório foi determinado em compasso
com  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  o  que  não  justifica  a  sua
redução.”
(TJPB; AC 017.2009.001390-9/001; Primeira Câmara
Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio Bezerra
Filho; DJPB 21/09/2012; Pág. 9). 

Diante  do  cenário  acima  delineado,  vislumbro  plenamente
configurado  o  abalo  de  ordem  moral,  tendo  em  vista  a  demora  no
restabelecimento de serviço essencial,  provocando uma situação claramente
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vexatória e desrespeitosa, cuja dor e sensação negativa foram suportadas pelo
apelante, configurando a existência de danos de natureza moral.

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Na hipótese em disceptação, importante ressaltar que, embora
reconheça a existência de danos morais,  não se pode olvidar o curto lapso
temporal que o autor permaneceu sem energia após a regularização do débito
(apenas um dia). Desse modo, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais) mostra-se  proporcional  em  relação  às  circunstâncias  dos  autos,
revelando-se  razoável  aos  fins  colimados pelo  instituto  da  indenização por
abalos morais.

Por  tudo  o  que  foi  exposto, REJEITO a  preliminar  e,  no
mérito,  DOU PROVIMENTO ao Apelo, para julgar a demanda procedente,
condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 1.000,00 (um mil  reais),  corrigido monetariamente a partir
desta  decisão e  juros  de mora de 1% (um por cento)  ao mês,  a  contar da
citação. 

Em virtude  do  provimento  do  apelo,  condeno  a  parte ré  ao
pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios,
estes no valor fixado pela magistrada sentenciante. 

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro
do  Valle  Filho.   Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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